Fremskudt job- og uddannelsesvejleder til Jobcenter Aarhus og den boligsociale
indsats i Viby Syd
Er du tillidsvækkende, struktureret og god til at skabe kontakt? Har du erfaring med job- og
uddannelsesvejledning og med virksomhedsrettede indsatser? Og har du lyst til at arbejde i et
boligområde med tæt kontakt til beboerne. Så kan det være, at du er vores nye medarbejder.
Jobcenter Aarhus og boligforeningerne Århus Omegn og ALBOA søger en medarbejder til
fremskudt job – og uddannelsesvejledning i boligområdet Viby Syd - herunder koordinering af
kommunale indsatser.
Der er tale om en fuldtids stilling med tiltrædelse snarest og senest den 1. marts 2017.
Stillingen er tidsbegrænset indtil 30. september 2019, og er en videreførelse af et projekt, som
blev iværksat for knapt to år siden.
Målet med indsatsen er at fremme beboernes tilknytning til uddannelsessystemet og
arbejdsmarkedet gennem en fremskudt og håndholdt indsats på beboernes egen hjemmebane.
Indsatsen retter sig i særlig grad mod unge i alderen 18-30 år. Som fremskudt job- og
uddannelsesvejleder skal du arbejde helhedsorienteret med beboerne gennem et tæt
samarbejde med de øvrige boligsociale aktiviteter i området. F.eks. indgår job- og
uddannelsesvejlederen i helhedsplansprojekterne 17Plus og Idécentralen, som begge tager
udgangspunkt i de ressourcer områdets unge besidder.
Som fremskudt job- og uddannelsesvejleder får du base i boligområdet og indgår i den
samlede gruppe af boligsociale medarbejdere i det pågældende område. En dag om ugen er du
på Jobcentret med henblik på at koordinere det lokale initiativ med Jobcentrets ordinære
indsatser, ligesom du her vil indgå i et team med andre fremskudte job- og
uddannelsesvejledere, der varetager lignende opgaver i andre boligområder.
Job - og uddannelsesvejlederen får til opgave
 At vejlede unge mellem 18 og 30 år om uddannelse og erhverv i et samarbejde med
ungdomsuddannelserne, Socialforvaltningen, aktører på arbejdsmarkedet,
boligforeningerne og andre relevante samarbejdspartnere
 At tilrettelægge skræddersyede afklarings- og opkvalificeringsforløb, der kan føre til
uddannelse eller beskæftigelse
 At koordinere indsatser med henblik på afklaring og håndtering af barrierer ud over
ledighed
 At samarbejde med helhedsplanens øvrige ansatte om understøttelse af de unges
afklarings- og opkvalificeringsforløb
 At fungere som bindeled til arbejdsgiver og uddannelsesinstitutioner – herunder at udfylde
mentorfunktion med ansvar for opfølgningssamtaler.
Din profil
 Socialfaglig eller vejledningsfaglig baggrund
 Erfaring med sagsbehandling og kommunale arbejdsgange i forvaltningen
 Kendskab og viden om ungdomsuddannelser
 Erfaring med at arbejde med unge på kanten af uddannelsessystemet og
arbejdsmarkedet
 Erfaring med at arbejde uden for en forvaltningsmæssig ramme
 Erfaring og kendskab til virksomhedsrettede indsatser og mentorvirksomhed.
Vi forventer endvidere, at vores nye medarbejder er fleksibel, engageret, initiativrig, robust og
imødekommende. Det vil desuden være en fordel, hvis du har kendskab til boligsocialt arbejde,
udsatte boligområder og almene boligorganisationer.

Vi kan tilbyde
 En aktiv arbejdsplads med engagerede kolleger
 Et job med daglige udfordringer, højt arbejdstempo og uforudsigelighed
 Kollegial sparring i et fagligt stærkt og engageret arbejdsmiljø
 Fokus på god borgerservice
 Selvstændig tilrettelæggelse af arbejdstid
Løn og Ansættelsesvilkår
Job og uddannelsesvejlederen ansættes i Jobcenter Aarhus, Unge og Uddannelse,
Værkmestergade 3, 8000 Aarhus C. - med fast base i boligområdet. Personaleadministrationen
varetages af Jobcenter Aarhus.
Den daglige arbejdstilrettelæggelse i lokalområdet varetages af den boligsociale leder.
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst med enten DS, HK eller
Lærerforeningen. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den
forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.
Hvis du vil vide mere
Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til Jobcenter Aarhus, Unge og Uddannelse hos
afdelingsleder Marie Thodberg på telefon 51 57 59 95.
For mere information om Viby Syd og områdets boligsociale indsats: Jeanne Funch Asmussen,
tlf. 29 20 90 85. Se evt. www.vibysyd.dk
Ansøgning
Stillinger i Aarhus Kommune søges elektronisk via www.aarhus.dk eller www.jobnet.dk
Ansøgningsfrist den 9. januar 2017. Samtaler forventes afholdt i uge 4.

